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TIiST TN¡OITUSKOKOELMIEN KARTTALUETTELO

Luettelo sisältää tietoja Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmassa säilytettävistä
kartoista.

Vanhimmat kartat ovat vuodelta1616, Otto Carl von Fieandtin kokoelmasta; Charta
öfier Swerige, Norige och Dannemark sekäCharta öfver lutland, Slesvik, Holstein,

Zeland, Fiun, Pommern. Sitä vanhemmatkartat ovat joko valokopioita, valokuvia tai
läpipiirroksia. Suurin osa kartoista sijoittuu 1700-luvun loppuun, 180O-luvulle ja
1 900luvun alkupuoliskolle. Uusimm at kartat ovat 197 }-luvulta.

Luettelo on aakkostettu arkistonmuodostajan mukaan, jonka jälkeen mainitaan kartan

nimi, kartasta löytyvä oleellinen tieto sekä nimen vieressä signum, jonka perusteella

aineistoa voi tilata. Ne kartat, joissa nimeä ei ole, on erotettu maininnalla: Alue, kartan

aluetta kuvaavan päänimekkeen edellä. Niissä kartoissa, joissa kartan nimen
perusteella ei voi päätellä kartan kuvaamaa aluetta, on kartan nimen jälkeen mainittu
alue suluissa.

Karttojen nimet ovat alkuperäisellä kielellä paitsi venäjåinkieliset, jotka käytåinnön

syistä on suomennettu. Niistä vanhoista kartoista, joita ei ole voitu luokitella
mihinkään karttarytunään, on käytetty yhteisnimitystä: muut kørtat. Aakkosellisen
osuuden lopussa on muutamakafita,jonka arkistonmuodostaja tai omistaja on

tuntematon.

Luettelon loppuun on vielä kerätty kaikki painetut ja piimetyt kartat karttaryhmittäin.
Selvyyden vuoksi ns. epäaidot kuten valokopiot, valokuvat ja läpipiinokset on siitä
luettelosta j ätetty pois.

16.7 .1998 / Ma4a Kuronen



riIS T XTRJOI TUSKOKOEI,MI EN KARTI¡ILUETTELO

ARKTSÍONMUODOSTA,'AT,TA I(ARTAT :

von BONSDORFF, AXEL EDÍüARD
(1839-1919)
Geodeetti

tignes dëgale déclinaison ên l,án 1600 /Magneettisen deklinaation hypoteettlsia
ekvival-ens s ialueita maapatlõf ta
-muut kartat
-painettu, mustavalk.
-kieli: ranska
-22,9 x 15 cm
Alue: Venäjän alueelta
-maaperää kuvaava karttaluonnos
-1yfj ykynapiirros
-kieli: venäjä
-23 x 22,2 cm

ENCKELL, CARL
(1876-19s9)
Ministeri

STGNUM:

coLr .478

cotL .478.L

coLL.362

Läpipiirrettyjq karttakopioita historlallisista kartoista:Gerartus De Judg: Europaé Toteus Orbis lSTg COtL.362.sW. Berhardo: Delineation carta... 1S9gS. Cabot: Mappe monde
G. Forsius: Mercator Clobenea 153? (2 kpl)
l. Eaklu:ft: The principaL Navigations, tondon 1Sg9G. De rfude: Totius orbis eogllli universalis desàriptioMercators värLdskarta 1S3B,-1569 (2 kpl)Merqators Europakarta lSS4 (2 kpl)
Mercators Globe 1541
Ptolemaios 1597
Caspar Vopgffs l[erdens kort l54S¡ painettu 1ST0Kopia av lÍirLiam Borowgh handritade karta av NordeuropasKust... 1558
tesseLo Gerardo: Tabula Russiae. MDCXIfI
Moschovia Nuova Tavola
Moschovia Nova Tabu1a
Moscoviae Inqperium Coloniae. . . 1600t'cordt 1906 l{aLdseemüllers carta marina av år 1s?6'rf'cordt 1906 Regionum septentrionar.ium Moscoviam. Rutenos

FartarosrrttCarte van Nova Zem1la... 1Sg8',*erikokoi-sia, n. A6-43
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P_ainatteita ja valokuvia historial_lisista kartoista:Vesconto-Sanudo planister c. t3ZO-25
-l-ehtil-eike
-kieli: l-atina
-2I,5 x 12,5 cm
Claudius Clavus: Les pays du Nord
-painate
-kieli: latina
-31,5 4 25 cm
Lucas ilansz lfaghenaer 1583 Universe Europaemaritimae eiusgue navigationeE descriptio
-valokuva
-kieli: latina
-8,5 x 10 cm
CorneLius Doedes 1589:
-valokuva
-kieli: l-atina
-9 x 1115 cm
G. Mercators orbis rmago of 1s3g, pl,anisfers vesconte-sanudoc. L320-L325
*painate
-kieli: latina
-26,5 x 79,2 cm
Ptolemaios: Deseriptio o vartae tabulae Evropae
-valokopio
-kieli: latina
-18,5 x 24 cm

MaaiLmankartta ãerefordista 13. vuosisadalta*valokopio
-kieIi: latina
-24 x 18,3 cm
Erinäisiä valokuvia Vatikaanin arkistossa olleista kartoista-kieti: latina
-24 x 31,5 {3 kpl)
-18,5 x 25 (1 kpl)
-liitteenä muistiinpanoja ko. kuvista
valokuvia corneLius Doedesin kartoista (3 kpl, nimettömiä)
Scandinavian karttoja eri kehitysvaiheitta (1¿ kpl)
-valokuvina ja valokopioina
-n. A6-kokoisia

Liitteenä karttaluettelo

Chart for the Northern Navigation

coLL. 362 . 5

coI"r.50

coLL.50. 4

ENEBERG-SUKU / ENEBERG, KARL FREDRTK
(1841-1876)
Oriental-isti, f.íL. tri

Tabula geographica Cyri Minoris expeditioni
illustrandæ inserviens / f,afri_-ita
-yleiskartta*painettu, mustavalk.
-kieli: latina
-38,8 x 29 cm
-heikkolaatuinen, repaleinen
-kääntopuol-el1a kãsinkirjoitettuj a muistiinpanoj a
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FIEANDT; OTTO CARL
( 1758-182s)

6 kpl karttoja v:n 1788 sotatapahtumiin liittyvistä
paikkakunnista Savossa
-käsinpiirrettyjä ja väritettyjä
-sidottu kirjaksi
-kieli: ruotsi
Sis. seur. kartat:
Charta öfver Laitasil.da Pass å II 2L
-2L,5 x 15 cm
Situations Charta öfver Trachten om Kring Davidstad, L779
-tekijät: G. H. Jägerhorn

O. C. von Fieandt
-29,5 x 23 cm
Charta öfver Sordavala Stad
-tekíjä: O. C. von Fieandt
-28,5 x 23 cm
Situations Charta öfver Traehten om Kring Nyslotts Fastning,
1788
-tekljä: O. C

-37,5 x 26 cm
Situations Ch
-tekijä: CI. C

-26 x 37,5 cm
Situatíons Ch
-tekijä: O. C

-26 x 37,5 cm

. von Fieandt

arta öf,ver Tunan
. von Fieandt

arta öfver Parda
. von Fíeandt

och Pungan SaLmi

och Karna Koslci

åminne speeiele Charta
-topografinen kartta
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-40 x 40 cm
Geografisk Charta öfver Eattula Sockn
-maaperäkartta
-71 96*piirretty, väritetty
-kieli; ruotsi
-59,5 x 47,5 cm
LiLI Luolais oeh ParoLa Malmar*topoqrafinen kartta
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-38 x 54 cm
earte de Ia eour d'åminne Levée et Gravée
-topografinen kartta
-laatija: O. C. von Fieandt
-piirretty
-kieli: ranska
-39,5 x 34 cm
ALue: Aholar Gård, Sänringe Kyrka
-topografinen kartta
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-38 x 42,5 cm

ArI2Oa
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AfI2AaAlue: Lachna ilerfvi (ympäristö)
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-43 x 24,5 cm
Alue: I{iLlka Järfvi, Sur rÏärfi
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi

-tonttisuunnitelma
-piirretty
-kieli: ruotsi
-29 x 24,5 cm
-sis. käsÍntehtyjä merkintöjä

(ympâristö)

-42,5 x 24 cm
-repaleinen
å,lue: Räckolan SaImí (ynpäristö)
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-4I,5 x 22,5 cm
-repaleinen
AIue: Låhna Coski, Euht tambi (ympäristö)
-topografinen kartta
-piirretty
-kieIi: ruotsi*43,5 x 23,5 cm
-repaleinen
AIue: Piexu ,Iärvi (ynrpäristö)
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-40 x 24 cm
-repaleinen
ALue: Säpperes torp (yrnpäristö)
-topografinen kartta
-piirretty*kieli: ruotsi*33 x 20,5 cm
En del af Cristina öfver Turissal.mi
-yleiskartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-44,3 x 1"7 ,2 cm
Charta öfver taitasilda Pass
-topografisia karttoja 6 kpl
-1788
-piirrettyj ä
-kieli: ruotsi
-1-1 ,5 x L215 cm
Geographisk Charta öfver en del af Birckala Sokn
-muut kartat
-laatija: Carl Ludvig Schul-ts
-piirretty
-kieli: ruotsi
-38 x 23,5 cm
Tomtplan för åbyggnaden på Strömsnäs



Bad Stuwiken
-maatilakartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-56 x 39 cm
Situations Charta öfver lfalkiala Kyrkby-topografinen kartta
-tekijä: N. C. Neigtick
-piirretty, väriteÈty
-kieli: ruotsi
-29,5 x 38,5 cm
3-osainen nimetön karttasaria
-topografisia karttoj a*piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-39 * 27 cfr, 44,5 x 35 cil, 54,5 x 35 cm-sis. merkkien selitykset
I kpJ, nimettörntä topõgrafisia karttoja-piirrettyj ä

AXI20a

AII20b

48,5
35, 5
36r 5
24,5
)) tr'

24,5
x34
x34

30x
31 x

?)5vè4 t J .r

31 x
37x
28x

2I
2T

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Charta öfver Srerige, Norige och Dannemartc
-muut kartat
-teki j ä: C. T. Ingman., I616
-piirrettlz, väritetty
-kieli: ruotsi
-32 x 40,5 cm
Charta öfver lutland, Slesvilc, Eolstein, Zeland,Fiun, Pornrnern (Tanska)
-muut kartat
-tekijä: C. T. fngman, I616*piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-30,5 x 39 cm

Alue: Parsiais Mäki, Koski Njem:i
-topografinen kartta
-plirretty, väritetty
-kieli: suomi, ruotsi
-33,5 x 7L cm
LikaLa och Sippola
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-48 x 74t5 cm
Carta öfver Tfarkaus och de där omkring nårmast
belägna Land och Holmar
-topografinen kartta
-1804
-tekijä: Chartwall
-piirretty
-kleli: ruotsi
-60x94 cm 6



Alue: Pien Lahna Väsi, Sur pyhä Väsi, Tarha Väsi
( ympäristö )

-topografinen kartta
-pÍirretty
-kieli: ruotsi
-67,5 x 66 cm
-si-s. muistiinpanoj a ko. kartasta
Nimetön topografinen kartta
-piirretty
-33 x 8l-,5 cm
Nimetön topografinen kartta
-piirretty, väritetty
-63,5 x 59 cm

KA,'AÌ{US / ROBERT
( 1 8s6- 1933 )

Orkesterinjohtaja, säveItäjä, professori
Karlsbad
-opaskartta
-painettu, värj-
-kieli: englanti
-24 x 35,3 cm

Alue: f¡a¡nnas-Saari, Moisio by, Keskis A If Z0 e-topografinen kartta
-1700-luku
-piirrettlz*kieli: ruotsi
-53 x 108 cm
AIue: Toijala by, Katíxan Lahde, Nakola
-topografinen kartta
- 17 0 0-l-uku
-piirrettlz
-kieli: ruotsi
-56,5 x 108 cm
Alue: Pirhäsen, paha saari, EulokalLio, Lahosten saari-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: ruotsi
-32 x 742,5 cm
Alue: SavitaipaLl, t0aldola
-topografinên kartta
.-piirretty
-kieli: ruotsi
-102 x 65 cm ja 42 x 32 cm

ALue: Varkauden Randa, Eaaijärv TÍirta, Tímo SeIkä
(ympäristö)
-topografinen kartta
-piirretty
-kieli: suomi
-97,5 x L42 cm
-liimattu useasta eri osasta

Arx20d

Arr20b

coLL.96

coLL. 96 . 10
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ALue: Pietarin ynpäristö COLt.27g.44O-reÍttikartta (Toivo Kaukorannan reiteistä rtä-Karjalassa)-piirretty
-kieli: suomi
-95,5 x 51 cm
Ahnexe 2. (Itä-Karjala)
-raj akartta
-r922*painettu, mustaval-k.
-kieli-: ranska
-I1,5 x 45 cm
Pohjois-Ruotsin suomalaisalueen kartta
-rajakartta / suomenkielinen asutus
-L:1 000 000*piirretty
-kieli: suomi
-44 x 57 cm

KAUKORjAIITA, TOM,IOEAIINES
(1888-1968)

Grand-duché de Finlande Société de géographie
de Finlande / karttapohjia*til-astokarttoja / linnunnimien levinneisyysalueista

Suomessa
-laatinut: Toivo Kaukoranta
-kie1i: suomi, latina
-käsinväritettyjä karttatauluja 24 kpl
-42 x 63,5 cm

KansalLisuuskartta ltä-Karjalasta ja KuoLlan
niemimaasta
-til-astokartta / kansallisuuksia tilastoiva kartta
-1: l- 333 333
-laatinut: V. Keynäs, 1921,
-painettu, väri
-63 x 99,5 cm
-kiel-i: suomi
-sama kartta ranskankiel_isenä (I2 kpl)

Alue: Suomi
-yleiskartta
-painettu, mustavalk.
-31 x 46 cm
Karta öfver Finland
-yleískartta
-1-812
-I:2 400 000 (peninkulmissa)

coLr.279

cor,t .279.359

coLL.279.44t

coLL .279 .442

-pa
-ki

lnettu, mustaval-k.
eli: ruotsi

-48 x 57 cm
Suomenmaan kartta
-topografinen kartta /
4-osai-nen karttasarja koulujen tarpeeksi,
toimittanut v.7816 T. J. Tnberg
-painettu, väri*kieli: suomi
-a'43x65cm 
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Suonren lleiskartan lehti 84 (Lappi)
-yleiskartta
-1 907
-1:400 000
-painettu, väri
-kieIi: suomi, ruotsi
-51-,5 x 64 cm
Suomen Yleiskartan lehti C4 (Lappi)
-yleiskartta
-1 909
-1:400 000
-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-51,5 x 62,5 cm
Suomen yleiskartta (Lappí)
-yleiskartta
- l_ 913*l-:400 000*laatija: Maanmittauksen YlihaLlitus, 191-3
-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-51r5 x 64,5 cm
Suomi Finland
-yleiskartta
-L922
-1:100 000
-laatija: Maanmittaushallitus, 7922
-paj-nettu, väri
-kie]i: suomi, ruotsi
-81,5 x 728 cm
-repeytyneet reunat
AIue: Suomi
-yleiskarttoja 1"4 kpl
-painettu
-kieli: suomi, ruotsi
-63 x 75 cm
Sis. seur. kartat:
laatija: alue:*' "' "'sman lii:i#äi'"::'*l:l:iå"

Lappi
tappi

H. ,r. Hasman 
i:iTlr:"arisro
KarjaLa

H. H. Hägman Etelä-Suomi
Fr. Polén & Co Etelä-Suottui

KeEkí-Suomi
H. H. Hägman l.änsi-Suomi

"' ": "tsman iâi3i5l:anta

coLL .279 .442

vuosi:
L896
L897
18 97
1B 99
1-899
18 99
18 99
1 900
1,902
19a2
1.902
190 3
I 905
1906
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Generalkarte von Finnland
-yleiskarttoja B kp1
-I9L7 , osa s. a.
-1:300 000*painettu, väri
-kieli: saksa, suomi
-65 x 79,5 cm
-sis. karttoj a: Pohj ois-,Jäämeren al_ue j a Lappi

Eurooppalaisen Venäjän yleiskartta
-yleiskarttoj a
-1,:2 520 000 (venäl. mittajärjestelmä)
-julkalsija: A. A. Iljin, t<artografinen laitos,
-pai-nettu, väri
-kÍeli: venäjä

Pietari

coLL .279 .442

coLI,.279.443

coLr .279 .444

cm
cm
cm
cm
cm

-5 osassa: 9+ x 62,s

4"i39;i
83,5 x 56,5

19 x 62
Eurooppalaisen Venäjän yleiskartta
-yleiskartta*julkaisíja: A. A. Iljin, Kartografinen Laitos, pietari
-painettu, väri
-kieli: venäjä
-83 x 116,5 cm
Latvija
-yleiskartta
-L920
-L:420 000 (venäJ-. míttajärjestelmä)
-pai-nettu, väri
-kieli: venäj ä
-L28 x 88,5 cm
Aunuksen tiet
-tiekartta
-L:420 000 (virstoina)
-laatija: J. Lukkarinen
-piirretty siniselle karttapohjalle
-kieli: suomi-
'69,5 x l-1"9,5 cm

Kokoelmal.ehti Etelä-Suomen alueista
-yleiskartta / gteta-Suomen jako karttaruutuíhin*painettu {Venäjä11ä), mustavalk.
-kieli: venäjä
-68 x 31,5 cm
Alue: EteLä-Suomi
-topografisia karttoja
-787 0-1 905
-painettu (Venäjä11ä), mustavalk.
-kieli-

1kp
4kp

23 kp
6kp

: venäjä
1 61-x6
I 66x5
l- n. 59,5 x
1 n. 35 x

0r5
0' 5

34
32

cm
cm
cm
cm

-rypistyneitä (ohut paperi)
-useissa kartoissa maininta "safai-nen"
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Alue: Suomi, ftä-Karja1a, Venäjä
-lgpografisia karttoj a
-1870-190s
-painettu (Venäjä11ä), mustavalk.

coLL .279.445

coLL .279 .446

coLL .279 .447

-kieli: venäjä
-58 kpl n. 63 x

6kpI n.60x
-rypistyneitä (*useissa kartoi

ohut paperi)
ssa maininta "salai_nen"

cm
cm
cm

cm
cm

6T
35

Karta öfver Finland
-yleiskartta
-1_872
-t:2 400 000 (peninkulmlssa)
-painettu, mustavalk.
-kieli: ruotsi
-45,8 x 53 cm
ALue: Suomi, Itä-Karjala, Venäjä
-topografisia karttoj a
-1870- LB96
-painettu (Venäjä11ä), mustavalk.
-kieli: venäj

1 kpl 62
1 kpl 63

4A kpI n. 63
-rypistyneitä

q

6
T

ä
x 31,

,5 x 3
.,5 x 6

(ohut paperi )
-useissa kartoi ssa maininta "salainen"
ålue: Suomi, osa Venäjää ja Skandinaviaa
-yleiskarttoj a
-L:2 52A 000 (peninkulmina?)
-painettuja mustavalkoísia karttapohjia 13 kpl
-94 x 73 cm

Karta öfver Dagö och ösel med närbelägne kust coLt.27g.44gaf EstLand
-meri-kartta
- 181s
-laatija: C, E. Himberg
-pai-nettu, mustavalk.
-kieli: ruotsi
-l-01 x 12 cm
Al,ue: Suomen rannikko, ilussarö, Gangö, Utö -sisääntuloväylät
-merikartta
-7846
-painettu, mustavalk.
-kieli: venäjä
-101-,5 x lL,5 cm
Ostsee Russische Küste. Finnischer Meerbusen
von Eangö bis Eelsingfors
-merikartta
-1904
-1:150 000
-painettu (+ kopio kartan alaosasta) mustavalk./väri
-kieli: saksa
-93 x 84,5 cm
-repeytyneet reunat

1l_



ostsee Russische Küste. Finnischer Meerbusen coLL.27g.44gvon Eelsingf,ors bis Eochland
-meríkartta
-1_904
-1:150 000
-painettu, mustavalk. /väri*kieli: saksa
-81 x 9L,5 cm*rypistynyt
Ostsee Russische Küste. Finnischer Meerbusen
von Eochland bis Seskär
-merikartta
-1 905
-1:150 000
-painettu, mustavalk. /vàri
-kieli: saksa*17,5 x 100 cm
Purje Lait'a kartta Saiman wesillä Lappeenrannasta Petrasaareen
-si-sävesikartta
-l-:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, LB64
-painettu, mustavalk.
-kie1i: suomi-
-69,5 x 100,5 cm
-repeytyneet reunat
-ohessa kartat: Lappeenrannan satama

Palosalmi
Purje laita kartta KallavedelLä Eannusaaresta Kuopioon
-sisävesikartta
-1:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, 1866
-painettu, mustavalk.*kieli: suomi
-1,02 x 69 cm
-repeytyneet reunat
Purje laita kartta Sairnan wesillä Sawiluodosta Muuraissâareen
-sisävesikartta
-1:35 700 (virstoina)
-laatija: majurí C. Lönnestrom, L864*painettu, mustaval-k.
-kieIi: suomi
-68,5 x I02 cm
-repeytyneet reunat
Purje laj.ta kartta Saiman weEillä Kiviluodosta iloensuuhun
-sisävesikartta
-L:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, L866
-painettu, mustavalk.
-kieIi: suomi
-69 x 103 cm
-repeytyneet reunat
Furje laita kartta Saiman wesíllä SavonLinnasta Kaíjaluotoon
-sisävesikartta
-l-:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, 1,864
-painettu, mustavafk.
-kiel-i: suomi
-101-,5 x 69 cm
-erittäin repaleinen 12



Purje laita kartta Saiman ¡vesillä COLL.279.448
Papinsaaresta Kiwiluotoon
-sisävesikartta
-l-:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, 1866
-painettu, mustaval-k.
-kieli: suomi
-10 x I02 cm
-repeytyneet reunat
Purje laita kartta Petrasaaresta Píeneen KolLoniemeen
-sisävesikart.ta
-1:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, 1864
-painettu, mustaval-k.
-kieli: suomi
-70 x 100 cm
-repeytyneet reunat
Purje Laita kartta Muuraissaaresta Eannusaarêen
-sisävesikartta
-1:35 700 (virstoina)
-laatija: majuri C. Lönneström, LB64
-painettu, mustavalk.
-kieli: suomi
-69,5 x IA2 cm
-repeytyneet reunat
Sunin metEänhoitoalueen kaava (Karjala)
-metsätalouskartta
- 1918
-piirretty, väritetty
-kie1i: venäjä
-59r5 x 6915 cm

Alue: Itä-Karjala COLL.279.449
-yleiskartta
-1:300 000
-painettu, väri
-kieli: saksa, suomi
-100 x 207 cm
-liimattu 3 osasta
.Alue: Itä-Karjala
-yleiskartta
-1911
-I:420 000 (venäl-. mittaj ärj estelmä)
-painettu, väri
-kieli: venäjä
-7315 x 53,5 cm
-sis. T. Kaukorannan merkintöjä
-rypistynyt
Kartta Muurmanin radasta ja Kuolan nie¡nimaasta
-y1ei s- /rautatíekartta
-1918
-1:1 000 000
-laatija: Suomen Armeijan Yleisesikunnan Sotilaskarttalaj-tos
-painettu, mustaval-k.
-kieli: suomi, saksa
-82 x '73,5 cm

13



Kartta piínos tieyhteyksistå lfenäjän
Karjal.an eteläosasEa
-tíekartta
- 1918
-laatíja: Suomen Yfeisesikunnan topografinen osasto
-painettu, väri
-kieli: suomi, saksa
-100 x 69 cm
-2-osainen
Von der Karte des Gebiets der Murmanbahn
-rautatiekarttoja 2 kpl
-l- 91.8
-1:300 000
-painettu, väri
-kieli: saksa
-68x67cmja50x57cm
Karte des Gebiets der Murmanbahn
-rautatiekarttoja / karttalehdet n:ot 35-40

- 1918
-1:300 000
-painettu, våiri
-kieli: saksa
-100 x 75 cm
-osassa repeytyneet reunat
Alue: Itä-Karjala

coLL .279 .449

9
9
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B

B

7

35
36
37
3B
39
40

n:o
n:o
n:o
n:o
n:o
n:o

kp
kp
kp
kp
kp
kp

1
1
I
I
I
1

1/
J

1

-v
-1

-painettu, väri*kiel-í: suomi
-70 x 72 cm
-sis. luettelon: Itä-Karjalan ja Kuollan Lapin
kihlakunnat, kunnat ja kaupungit

Toimintakartta Vislan LähialueilLa (Puola)
Toinintakartta Mlavan suunnalla (Puola)
-topografisia karttoja
-laatija: I. J. Iljin, Kartografinen laitos, Pietari
-painettu, mustaval-k.
-kieli: venäjä
-etelä: 1-03 x 67 cfrr pohjoinen: l-03 x 69 cm
Eurooppalaisen Venäjän erikoiskartta

l-eiskartta
: l- 000 000

leiskartta
906

-1:420 000 (venä1. mittajärjestelmä)
-painettu, väri
-kieli: venäjä
-73,5 x 204 cm
-sis. Toivo Kaukorannan merkintöjä
-liimattu 3 osasta, rypistynyt

t4



Eurooppalaisen Venäjän erikoiskartta-yleiskarttoja 13 kÞI
-1,906, 1911 , LgL2
-1,:420 000 (venä1. mittajärjestelmä)
-painettu, väri_
-kieli: venäjä
-14 x 63 cm
Alue : Suomi/pohjois-pohjanmaa*yleiskartta
- 191l
-pai-nettu, mustavalk.
-kieli: venäjä
-19,5 x 60 cm
Petroskoi (ympäristö)
-yleiskartta (2 kpt)
- 1918
-L:400 000 (venäl. mittajärjestelmä)
-painettu, mustavalk.
-kieli: venäjä, saksa
-14,5 x 66 cm

KTRK¡TTEMEN KARTANO - GERKNåS GåRD

Orsnäs
-yleiskartta
-1:8 000*]lniniirretty lyijykynäpiirros, väritetty*kie1i: ruotsi
-35 x 30 cm
,Iönsbö1e
-yleiskartta
-1:8 000
-1äpipiirretty lyijykynäpiirros, väritetty
-kieli: ruotsi
-35 x 30 cm
Karta över Gerknäs gård i tojo socken
-reittikartta ( suunnistus? )-l-:8 000*painettu kartta, jossa käsintehtyjä rnerkintöjä*kieli: ruotsi
-41 x 35 cm
Gerknäs gård i tojo socken
-tilastokarttoja / arvopuutilasto (2 kpl)
-1945
-I:20 000
-painettuja karttoja, joissa käsintehtyjä merkintöjä
-kieli: ruotsi-
-42,5 x 48,5 cm

coLL .279 .449

coLL.414.V.

COLL .4L4.v.I. a.1
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salaojiti¡ssuunnitelma oEarre Lohjan pitäjässä coLL .[LA.v. r . a. Lsijaitsevan Kirkniemen kartanon vif3ãfysrnaita
-maatilakartta
-L928
-I:2 000
-tekijä: Lauri Kero
-painettu siniselle karttapohjalle*kieli: suomi
-49 x 42,5 cm
-1isäksi: l-0 kpl 1äpipiirrettyjä ja kopioituja karttojako. suunnitelmasta. Osaksi heikkolãatuisia.

Sis. käsin tehtyjä merkintöjä.
Kirkiemen kartano, Kirknierni
-puutarhakartta
-1946*1:500
-suunnj-ttelija: A1var Lustonen, puutarhahoito Oy
-pi irretty puutarhasuunni telrna/ j ä1 j ennös
-kieli: suomi
-83 x 45,5 cm
Alue: Orsnäsin tila
-maatilakartta / siirtoväen pika-asutuslain mukaan toimitettu,

katselmustoimituksessa l-aadittu, asutussuunnitelma'L:4 000
-piirretty
-kieti: suomi
-63 x 4] cm
-repeytynyt kahteen osaan
J\lue: Gerknäsin tila
-maatilakartta / siirtovâen pika-asutuslain mukaan tolmitettu,

katselmustoimituksessa laadittu, asutussuunnitelma
-I:4 000*piirrettir
-kie1i: suomi
-55,5 x 81 cm
-repeytynyt
1. Från Gården til BjörkkuLla

Från Björkkulla tiL Risbroen Gustavasberg
2. Kal.vhagen från KvarnkuLla til Orsnäs

Riagren
Orsnäs Stranskiffe
Orsnås

3. Storbyen
4. Verknäs DahL

Stenkulla över Delen
Stenkulla nedre De1en
Slottnås

5. åLkäret, Stenhare torp (Mossen)
-maatilakarttoja, 5 kpl
-7940-luvulta
-\:4 000
-piirrettyj ä
-kie1i: ruotsi

31x48cm
4B x 3"7,5 cm
35 x 29,5 cm
38 x 31,5 cm
59 x 3'7 ,5 cm

-sis. viljelytietoja 76



Karta över Gerknås gård under lydande egor
belägna i Lojo sockÃn och Nylanãs län
-yleiskartta
-L926
-1: B 000
-laatija: Håkan tfikberg
-piirretty, väritetty
-kieli-: ruotsi
-78,5 x 113 cm
Karta över en deL egor till Orsnäs och
ilönsböle-enstaka henman i Lojo kon¡ru¡n
-yleiskartta
-I927
-7:4 000
-laatija: Håkan Vüikberq
-piirretty, vãritetty
-kieli: ruotsi
-49 x 113 cm*repeytynyt
Karta över Gerknäs gårds l¡ulturbeten
planlagt och i slciften índelat äx L92B
uppmått och kartlagt år 1928-L929
-maatiLakartta
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-80 x 84 cm
Gerknås enstaka i tojo socken
-maatilakartta, 2-osainen
-1903*724 000
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi-
-702 x 13 cm ja 13 x 1,02 cm

Gerknäs enstalca i Lojo socken
-maatilakartta, 2-osainen
-1903
-7:4 000*piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-50,5 x 36,5 cm ja 36,5 x 50,5 cm
Gerknäs gård
-maatilakarttoja 4 kpl
-l- : B 000
-piirretty, väritetty
-kie1i: ruotsi
-n. A3-kokoisia
-sis. käsintehtyjä muistiinpanoj a

K,IERSTRöM, KLAS FREDRIK
(1848-1879)
Insinööri

CO&t .4L4.V. r. a.2

COLL.4L4.V,r.a.3

coLL.L02

Alue: EeLsinki
-asemakaavoja 13 kpl
-lyij ykynäpiirroksia*kieli: ruotsi
-n. A5 ja pienempiä T1

coLL. 102 . 1



r,ATTtr, risAIßr
{I851-1,932]}
Näyttelij ä

Al.ue: Iludenmaan lääni
-yleiskartta
-1.897
-1:400 000
-painettu, väri
-kieli: suorni, ruotsi
-49,2 x 53r5 cm
Alue: Viipurin låiäni, Sortavala,
-yleiskartta
-1-886
-painettu, väri
-kieli: suomi
-45,8 x 54,2 cm

coLL.32L

corL .32L.6

Suistamo, Korpiselkä

LT.AKKA, NIILO
(1864-L945)
Kansl-i-aneuvos

coLr.L26

charta öfver Kittinoja Eenman (rlmoila socken) cotI,.Lz6.*maatilakartta kotelo g1 E'
-7768 ja 1769
-laatinut: Carlfried Stienwald
-piirretty, väritettlr
-kieli: ruotsi
-II9,7 x 29,6 cm
-kts. kotelo 80, sis. asiakirjan ko. kartasta
,-sis. nimettömän,, käsinpiirretyn ranta-aluetta kuvaavan kartan

-80 x 23,'l cm

Suomen Suuriruhtinaanmaan KARTÍA
osoittava valmiit ja ehdotetut rautatiet
-rautatiekartta
-1899
-l-: l- 200 000
-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-60 x 75 cm
Karte der Steinzeitlichen Tüohnplatzfunde in FinnLand
-tilastokartta / kívikauden asutuslöytöjä Suomessa
-1908
-7:2 000 000
-tekijä: Jul-ius Ail-io
-painettu, väri
-kieli: saksa
-47,B x 66,2 cm
-repeytynyt*kartta sisältyy aiheeseen liittyvään kirjaan,josta puuttuu nimi

coLL. 126 . 59
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Etelä-Pohjanmaan kartta 1550-60. COLL.L26.59
Kokoilemia rmrinaistutkinnon alalta
-tilastokartta
-julkaissut: J. R. Aspelin, 1871
-pai-nettu, värj-
-kieIi: suomi
-28,5 x 3I,2 cm
Danmark
-yleiskartta
-painettu, väri
-kieti: tanska
-2L x 29 cm
Route og veilængde kaart over Danmark
-reittikartta / tiestö ja meriväyIät
-1879*painettu, väri
-kieli: tanska
-23,3 x 30,5 cm
Kort ovèr Danmark
-tilastokarttoja 3 kpl: Vandings og Af,vandings-anlægr

Plantager under EedeseLs-Kabets Tilsyn
Mose-, Eng- og Mergel-Virksonhed

-1 kpl vuodel-ta 1907, muut s.a.
-1:1 200 000
-painettu, mustavalk./väri
-kieli: tanska
-27,8 x 32 cm
AIue: Danmark
-tilastokartta
-1,934*laatija: H. P. Hanssen
-painettu, mustaval-k.
-kie1i: tanska
-34,5 x 22,9 cm
Politisk Situationskort over Val.gkredsêne i Danmarh i januar 1890
Val.gkredsenè i Kjøbenhavn i januar 1890
-tilastokarttoj a
-julkaisija: M. R. Jensen og C. E. Sørensen
-painettu, mustavalk. /väri*kieli: tanska
-I3,2 x 2L cm
-4-l-ehtinen
-sis. käsintehtyjä merkintöjä
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LöNNRoTg,. ERTK .ToHåNNES
(1883-r91L)

MetsänarvioimistieLeen profes sorJ-Yliopiston rehtori

coLL.274

corL .274.48

coLL.372

COLL.372: 2 E

NN/viLsT: L A 2

Eämeenkylä-MaLmi
-peruskartta
-195B
-1,:20 000
-tekijä: Maanmittausharrituksen topografinen toimisto-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-105,5 x 12 cm
Monaco-Condamine / notel des étrangers-turistikartta / turistioppaan yhteydessä oleva kartta
-pai-nettu, väri
-kieli: ranska, saksa
-21-t5 x 25 cm
-repeytynyt
Ostra fronten (Itärintama)
-rintamalinjojen etenemistä kuvaava kartta
- 1918 ?
-j ä1j ennös
-kieli: ruotsi
-55 x 40 cm
-repeytynyt

NOPÐENBERG/ !{AcÌ{tts oTTo
(1705-17s6)

Geometrísk charta öfver Gästerbys uti åu¡o socken
-pitäj äkartta
-1758
-laatija: Johan Bonej
-piirretty
-kieli: ruotsi-
-150 x BB cm
-huonokuntoinen

NYLA}TDS NATION

Planteckning öfver Vestankvarn socken
-kyIäaluesuunnitelma
*1896
-pÍirretty
-kie1i: ruotsi
-36 x 22,5 cm
Västankvarn lantmanna- och jordbrukarskolor
-maatilakartta
-1955
-L:200
-piirretty
-kieli: ruotsi
-I21, x 59,5 cm

NN
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Vås tankvarn lantmannaskola
-maatil-akartta
-1.96L
-tekijä: L. Fonten
-piirretty
-kieli: ruotsi
-5915 x 43 cm
Skogskarta över Vestankvarn gåid i Ingo socken
-metsätal-ouskartta
-L927
-!:4 000
-tekijä: H. L. Björklund
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi-

NN/väSr: L A 2

-kartta kahdessa osassaz 49,5 x 100 cm ja 51_r5 x 100 cm
Utdrag af geometrislca kartan öfver al.lmännings
hoLmarne under Ingo socken
-saaristokartta
-1.7 95-17 96
-tekijä: E. J. Lindgren
-piirretty, väritetty
-kieIi: ruotsi
-6515 x 49,5 cm
Utdrag,af Chartan öfver Näs Grufwa (Ingå socken)
-maatilakartta
-1781
-tekijät: Johan Astreen, Carl Gus. Lemström
-piirretty
-kiel1: ruotsi
-48 x 59,2 cm
Geometrisk Charta öfver Gårdsböle och ![ars Byars (Ingå socken)*maatilakartta
-1.165
-tekijä: Hans Fattenborg
-kieli: ruotsi
-95,5 x 60 cm

oLsoNr, EMERIK
( 18 8 7- 1,gl1,)
Kirjastomies, lehtimies

En fatal karta och en bortglömd provins
i stormaktEtidens svenska välde -painate $9621
-kirjoittaja: Emerik Olsoni
-kieli: ruotsi
-sis. käsintehtyjä sivumerkintöjä
-liitteenä ko. teokseen liittyviä
KARTTAPIIRROKS]A JA -KWIA:
Fö¡¡¡altnings socknarna
-1635*läpipiirretty lyijykynäpiirros pitäjistã
-kieli: ruotsi
-n. A5-kokoinen
Províngen Kexholms län
-1600-luku
-valokuva ja -kopio historiallisesta kartasta
-kieli: suomi
-n. A5* ja A6-kokoisia 
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Finlandiæ
-r626
-Iaatija: Ä,ndrea Bureo
-valokuva ja -kopio historiall_isesta kartasta
-kieli: latina
-n. A5- ja A6-kokoisia
Suomen itärajan kehitys L323-L744
-valokopio ja -kuva
-kieIi: suomi
-n. A5- ja A6-kokoisia
Eanc etiam Regisnem Lappones inhabitant...
-valokuva histori-all_isesta kartasta
-kieli: latina
-1,7 x 24 cm

Magnus DuqatuE Finlandiæ
-1.626
-tekijä: Andrea Bureo
-valokopio historial_Iisesta kartasta
-kie1i: l-atina
-.A.3-kokoi-nen
Alu,e: Tfliborgs l.ehn - Sordawalla eLler Pogost
-1 600-luku
-3-osainen valokopio hístoriallisista kartoista
-kieli: ruotsi
-43-kokoinen
Nova Íabula Magni Ducatus FinLandiæ
-r626
-tekijã: Änders Bureaus
-painettu kopio historiall-isesta kartasta
-kie1i: latina, ruotsi
-31r5 x 23,5 cm
Suomen kartta
-yleiskartta
-1933
-l-:1 000 000
-painettu, väri
-kieli: suomi
-85 x 723 cm
-kääntöpuol-el1a aakkosellinen luettelo Suomen
kauppaloista ja kaupungeista sekä niiden sija

VIII Pohjoismaiset ratsastuskisat, 16. -20. 6. -32
-opaskartta
-1.931
-I:20 000
-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-34 x 4l cm
Inkerín suomalaiset
-tilastokartta
-toimittanut Juuso Mustonen, 1933
-painettu postikortiksi, vãri
-kieli: suomi, englanti
-46-kokoinen

coLL. 164.3û

corl. .L64.34

p
t
itäj istä,
nti kartall-a
(Helsinki )
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Päiväkunrnun tieyhteyksien kartta
-opaskartta
-1938
-l-aatinut: H. KoskeÌainen
-painettu, mustavalk.
-kieli: suomi
-35 x 20 cm

corl.. 164.34

ORTü¡IRVEN KATVOKSET coLL.395

Ealikon kihrakunta Turun ja porin J.ääniä coLL.39s.-yleiskartta I kartat
-1: L00 000
-tehty Maanmittauksen Ylihallituksessa vuosina 1901-l-905
-painettu, väri
-kieli: suomj-, ruotsi
-107 x 16,5 cm
suomen taLoudeLlinen kartta. Kihlakunnan kartta (tahti)
-yleiskartta
-1:100 000
-Maanmittauksen ylihallituksen toimittama v. LgLz
-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-62,5 x 69 cm
suomen taloudellínen kartta. Kihlakunan kartta (Riihimaki)
-yleiskartta
-Maanmittaushal-lituksen toimittama v . 191,6
-1:100 000*painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-64 x 69,5 cm

Geologiska l¡onunissionen i Finland col,L.395.ua.
GEOTEKNTSKA MEDDET,AIIDEN -painate painotuotteet
-kirjoittanut Otto Trüstedt, 1909
-liitteenã kartta: DagbJ.ad över Orijärvi gruvfält

samt horisontalsnitt genom gruvan på resp.
30, 50 och 80 meters djup

-maaperäkartta*painettu, mustaval-k.
-kieli: ruotsi
-29,''Ì x 45,6 cm
Orijärvi zink- oeh koppargrufvor i Finland -painate
-takakannessa kartta: Karta öfver Sydvästra Finland
-yleiskartta
-painettu, mustavalk.
-5 kpl ruotsinkielisiä
-1 kpJ- venäjänkielinen
-7\6-kokoisia

t?



OSAI(UNNAf :

KARJALAINEN OSãKUNTA

Karjalaisen osakunta-aLueen sivístyskartta
-tiLastokartta
*1 960
-piirretty, väritetty
-kieli: suomi
-repeytynyt

SAVOT,AINEN OSAKUNTA

Keski-Savon maakunnan muinaistieteellineo kartta
-tilastokartta
-painettu, väri
-kieli: suomi
-34,5 x 49 cm
-sis. selitykset muinaistÍeteellisistä löydö1stä
-kehystetty tauluksi, lasipäällysteinen

SuLkavan pítåjåin kartta,
Rantasalmen kihlakunta, .fuvan tuomiokuntaa

l-eiskartta
923

-1:50 000
-laatija: nimineuvos Kaarlo HärnäIäinen
-piirretty, väritetty
-kieli: suomi
-146 x 16 crn

KO

KO

v
1

Ial

sAvo

SAVO: I a 1

SâVO¡ I a 2

vIo
VIO:IA1

VI TPURTI.ATNEN OSAKT'NTA

Ihojårvi
-topografinen kartta
-I:20 000
-laatija: Maanmittaushallituksen topografinen toimisto'

Sotilasjaosto 1930
-mitanneet ja piirtäneet: K. Palmqvist,

B. Lindholm ja E. Kare
-paÍnettu, väri
-kieli: suomi
-57 x 70 cm
Kurkijoki / fta-Suomen puoJ.isotiLaalLinen kartta
-topografinen kartta
-1:1-00 000
-laatija: Maanmittaushaflituksen topografinen osasto, L924
-painettu, väri
-kieli: suomi
-58,5 x 63 cm

)A
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PARVIO, MARTTT LAURI
(1918-1993)
Käytännöl1-isen teologian professori
Teologisen tiedekunnan dekaani

KöIn tradition kultur Lebensfreude
-turistikartta*laatija: Herbert Lemkes
-painettu, väri
-kieli: saksa
-63 x 39 cm
-käþntöpuolel-la kartta; Land um Köln
Íle'll meet in Denmark
-turistikartta
-1:800 000
-painettu, väri
-kieli: englanti
-42,5 x 6l cm
Lageplan Universität, Göttingen*opaskartta
-L969
-painettu, mustavalk.
-kiel1: saksa
-2I x 39,5 cm
EotelL Viru, Tallinn
-turistikartta
-painettu, väri
-kieli: eesti, venäjä, suomi, englanti
-74 x 21, cm
Tallinnan Liikenne
-turistikartta
-L91 6
-painettu, väri
-kieli: suomi
-21-,5 x 27 ,5 cm

I¡utherstadt IÍittenberg
-turistikartta
-pai-nettu, väri
-kie1i: saksa
-40 x L9 cm
Oasis rfSantos ApostoJ.esn
-puistokartta
-painettu, mustavalk.
-kieli: espanja
-35r5 x 2!,5 cm

coLL.460

coLr. 460 . 54

coLL. 460 . 55
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päss, !!Ax EMrr¡
(r896-L971 )

Lakitieteen tohtori
Der Osten Sonderlehrgang
2. TeiI. Sowjetrussland -painate
-copyright 1942 by Ferninand Hirst j.n Breslau
-painate sisältää useita karttoja
-etu- ja takakannessa kartat:
Nord-RussJ,and, Süd-RuEsland
-topografisia karttoj a
-L942
-1:15 000- 000
-kieli: saksa
-20,5 x 14 cm
-rikki reunoistaan

RiattAt{HErMo, AKSELT (.IäRNETELT}
(r81r-1932)
Sanomal-ehtimiesi kirj aili j a

Auto¡nobile rnap for Philadelphia*tiekartta

coLL. 313

coLL. 313 . 3

corr. 181

col,r .LBL.22

Suomenmaan geol.ogíllinen tutkimus

-kääntöpuol-elIa kadu
kartalla sekä kartt

Àlue: Xtä-Aasia
-yleiskartta
-1- : 400 000 (venä1. mittaj ärj estelmä)
-julkaisija: M. Bo15ev, IB94
-painettu, väri
-kieli: venäjä
-59r5 x 80,5 cm
Finlands geologiska undersökning.
-maaperäkartta
-tutkimukset teht
-L:200 000 (penin
-painettu, väri
-kieli: ruotsi, suomi
-46 x 33 cm

ainettu, mustavalk. /värij.eti: englanti

l
k

v
k

v.1883
ul-missa)

en ja talojen numerointi

akkosjärjestyksessä ja niiden sijainti
hiladelphian keskustasta

*85 x 60 cm
Phitadelphia -L926. Populationdistribution radíating
from exposition cities
-tilastokartta / väestö
-1,926
-painettu, mustaval-k.
-kieli: englanti
-43,5 x 54 cm
-ohessa tilastokartta: San Francisco -L915
Eagstrom's street and house number map
of Philadelphia
-peruskartta / katu
-painettu, mustaval
-kieli: enqlanti
-16,5 x 96,5 cm

ta
aP
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Nyland ja åbo-Björnborg kuvernementti, COLL.L8L,22
Lånsi-Rasseborg ja Ealikko
-topografÍnen kartta
-L81 5
-i-:42 000 (venäl . rnittaj ärj estelmä)*tekijä: kolleegioassessori Aqapov
-painettu, mustavalk.
-kieli: venäjä
-sis. käsintehtyjä reunamerkintöjä
-repeytynyt
Map of the Upper Peninsula of Míchigan and Northern llisconsin
-yleiskarttoja 2 kpl
- 1910*painettu, mustavalk.
-kieli: englanti, suomi
-18 x 44t5 cm*kartan käiintöpuol-ella J. H. Jasbergin laatima mainoskirje
suomal-aisille ko. alueista, suomeksi

-liitteenä: kartta/mainoslehtinen ko. afueelta
Alue: Pohjois-Michigan
-tilastokartta
-painettu, mustavalk.
-kieli: englanti
-43 x 56 cm
-liitteenä J, H. Jasbergin Jaatima myyntikirje:
"The hiqh cost of living or the cost of high living"

Map showing Lands owned and for sale by
the Du1uth South Shore & Atlantic railway in Eoghton
and Baraga Counties Michigan*tilastokartta
-1898
-laatija: E. W. MacPherran*painettu, mustavalk.
-kieli: englanti
-58 x 1I cm
Charta öfver IÍarpais Byamåls ilgor i Pjelis Socken
Karelens öfre Eärad och Kuopío Län (Mätäsvaaran tila)
-maatilakartta
-l-:8 000
-mittauksen suorittanut .A,xel Petrelius, L82I
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi, suomi-
-38 x 56 cm
-rypistynyt
Karta öfver Brödtotps magnetutmåI I-IV
-maaperäkartta
-1,:4 000
-teki j ä: Trästedt , 1,904
-pÍirretty, väritetty
-ki-eli: ruotsi
-32,5 x 20 cm

2'l



Suomen maantie- ja rautatiekartta COLL.L9L.22
-maantie- ja rautatiekartta
-L929
-1:1 600 000
-julkaisija: J. Grönmark
-painettu, väri ''
-kieli: suomi, ruotsi, saksa, englanti
-59 x 56,5 cm
-varustettu patenttinäyttäjä11ä ja paikkakuntaluettelolla
ALue: Norrbottens län - Våsterbottens
-turistikartta
-L929
-l-:900 000
-painettu, väri
-kieli: ruotsi
-59r5 x 75 crn*repaleinen, liimattu 2 eri kartasta
Northern Ontario to show the districts of Algoma'
Sudbury, Cochrane and Timiskaming
-yleiskartta
-1.924
-1:500 000
-tekijät: Hon. James Lyons, minister

L. V. Rorke, director of surveys
H. C. Smith, chief geograPher

-painettu, väri
-kieli: englanti
-L04 x L4L cm
-sis. aakkosellisen hakemiston piirikunnista
Map of, the Province of Ontario Dominion of Canada
-yleiskartta
-L926
-1":2 2L1 600
-painettu, väri
-kieli: englanti
-94 x 89 cm
-sis. aakkosell-isen luettelon kaupungeista ja kytistä
sekä suurkaupunkien väestömäärästä v- L92L

-kääntöpuolell-a tietopaketti Ontarion maakunnasta

SCEALINSKA SAI{LINGEN

Ritning öfver INATTI IfAåRiA KOPPAR
i Pudasjervi Sockn

coLL.309

COLL.309. fol.

-maa
-L] 6

peräkartta
B

-tekijä: Jacob Bergbom
-piirretty
-kieIi: ruotsi
-78,5 x 30 cm
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sEsTA eånns ARKIV / spnsNçPORTENS, eö¡4ry I{AGùIUS OCB

LADAUS, G. It. EAI{DLTNGAR

SCHAIT!,ÍAI{, CÀRL (merkitty omistajaksi)
(171 B- 18 52 )

Kamaríneuvos

Beskrifning öfver Bornholm -sidos
:rãitioittañut ylikirjastonhoitaja Georg schauman

-J-iitteenä tarËia: Cñarta öfver Bornholm (Tanska)

-muut kartat
-laatijat: lieutnant Thure Cohler- E. Öfterberg, 1'7 65

-piirrettY, väritettlr
-kieIi: ruotsi
-38 x 35 cm

af SCHULTÉN, NArIA]ïAEL GERUARÐ

G7 94-18 60 )

Professori

ChartaöfverNaguLilland.ChartaöfverKimitto
(Nauvon ja Kemiön rannikko)
-saaristokartta
- käs inPi i rrettY hahmot'e lma
-kieli: ruotsi
-18,5 x 23 cm

Charta över NYslåts Fäst'ning
-topografinen kartta
-L'171
-tekijä: Jägerhorn
-piirrettY, väritettY
-kieli: ruotsi
-72,5 x 81,5 cm

-repeytynYt

Geometrisk Karta öfver den delen af J'andsvägen
mellan Bärkälä och Lachtis bYar
-tiekartta
-tekijä: L. Breitholz, 1-783

-piirrettY
-kieIi: ruotsi
-74,5 x 31 cm

-fairjoittanut tri M. Ehrnrooth
-osaéta kartLaa teksti hävinnYt

coI.L. 199

Eö.T.36

eoLL.334

coLL .334.21

eoLL.450

cotL. 450 . fol . 1

Ms. foI.26
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SIMO,IOKI; DOROTBEA (o. s. Gropp)
Opettaj a

FiJ.ologia Românica rnapas
-til-astokarttoj a*laatija: Dorothea Gropp, 1965
-läpipiirrettyj ä, väritettyj ä*kieli: portugali
-45 x 33 cm*sis. seur. kartat: A Conquista da ltåIia

A Conquista Romana
A Itália Pré-Latina
A Europa Pré-Latina
România Oriental e Ocidental
As Grandes fnvasões
Línguas Românicas
Ibero-Romance
Galo-Romance
Ítal.o-Romance
DialetoE da Sardenha
Bálcano-Romance
A România-autual

SUNDBERG/ ADOLE' FREDRTK

Beskrifning öfwer Eolmgårds Conupndants
BoståLle, 1835 -sidos
-kirjoittanut Adolf Fredrik Sundberg
-liitteenä kartta: Charta öfver Eolmgårds Boställe
-maatilakartta
-1836
-laatlja: landtmätare A. Sund-berg
-piirretty, väritetty
-kie11: ruotsi
-31 x 18,5 cm
-omistajaksi merkitty: A. G. Lagus

TBEStErr, â,LEXAIIDER åMATUS

Karhusaarien mercatorinen kartta luutnantti
Vrangelin tekemän luetteloinnin mukaan, L82L
-topografinen kartta
-painettu, mustaval-k.
-kleli: venäjä
-54,6 x 33.1 cm 

30

sttRAKKA, !{ARTÍA COLL.227

FinLands Carta af Kiexholm Lähn Aa.fV.9l
Charta öfver Ingerrnanland, Estland och Lyfland
yn. ym.
-historiallisten karttojen koploita 9 kp1
-kieli: ruotsi
-43- ja A2-kokoisia
-jäljennökset Tukholman kuninkaall-ísesta sota-arkistosta

cotI,. 430

corr. 430 . I

F III 32

{Pyttis Socken)

Ms. fol.1



Siperian pohjoisrannikon mercatorinen kart,ta
luutnantti VrangeLin tutkimusretkeä varten ' L820-23
-topografinen kartta

Ms. foL.1

Að.T.4 B

coLL. 408

coLr. 408 . 40

-pa
-ki

inettu, mustaval-k.
eli: venäjä

-54,2 x 32,9 cm
Ison ja pienen Anju-jokien mercatorinen kartta
luutnanttí l{atju5kín laatima, L823
-topografinen kartta
-painettu, mustavalk.
-kieli: venäjä
-54 x 31 cm
Siperian koiLlisosan mêrcatorinen kartta
Luütnantti Vrangelin tutkimusretkeä varten, L82A-23
-topografÍnen kartta
-painettu, mustavalk.*kielí: venäjä
-54,5 x 38 cm

TIGERSTEDÍ, KARL KONSTAT{TrN
{1822-r902)
FT, opettaja, historiantutkija
Alue: Itä-Karjala
-rajakartta / Suomen rajojen historia 1595-I743
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-44 x 27 cm
-sis. käsintehtyjä merkintöjä
-repeytynyt
ALue: Itä-Karjal.a
-rajakartta /- Suomen rajojen historia L293-L1 43
-piirretty, väritetty
-kieli: ruotsi
-22,2 x 26,7 cm
-sis. käsintehtyjä merkintÖjä
ALue: Viipuri
-kaupunkikartta
-lyij ykynähahmotelma
-kieli: ruotsi
-40 x 25,5 cm

VAwE, KAARLO Vilrnö
(L885- )

Kirjailija, säveltäjä

Eelsingin matkailijakartta.
Íuristkarta över EeJ,singfors
-turistikartta
-l-:15 000
-laatinut Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston
kaupunginmittausosasto, L952

-painettu, väri-
-kiel-i: suomi, ruotsi
-'70 x 42 cm
-ohessa yleissilmäyskartta Helsingistä
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Bel.sinki. Eeleíngfors COLL'408'40
-yleiskartta
-I:40 000
-laatinut Hel-singin kiinteistöviraston
kaupunkimittausosasto, L954

-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-50,5 x 54 cm
-kääntopuolella kartta: Eelsinki (keskusta)

-oPaskartta
-l: l-5 000

Eelsinki rnatkaiLijakartta
-turistikartta
-l-: l-0 000
-laatinut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
kaupunkímittausosasto, L954

-painettu, väri
-Liefi: suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa
-84 x 68 cm
-kääntöpuolel1a' lilãå"ãåä "t.oskartta

Suomenlinna
-l:10 000

Raítio- ja autolinjat 31.8.-53 I Liite julkaisuun Eelsingín
kulkuneuvot

-raitio- ja autolinjakartta
-l-: l-5 000
-laatinut Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston
kaupunkimittausosasto, 1953

-painettu, väri
-kieli: suomi, ruotsi
-29,5 x 4I cm
-2-puoleinen
-siè. selitykset ja linjojen luettelon
Alue: Ranska
-yleiskartta
-l-:5 000 000
-painettu, väri
-kieli: ranska
-21 x 3315 cm
-kääntöpuolella: PLan de Paris

-I:40 000
Environs de PariE
-l-:350 000

öBMAN, EMIL
{L894- )

Filosofian tohtori

coLL.340

Netzkarte von Deutschland
-yleiskarttoja 2kPl
-Iz4 250 000
-painettu, mustavalk.
-kieli: saksa
-33 x 28 cm
-sis. käsintehtyjä filologisia merkintÖjä
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KAR1AT, .¡OISSA EI OLE MAINITTU ARKfSEONMUODOSTA'IAå TAI OMISIAaIã-A

Gan¡nal, karta över Belsingfors Me'fol'l0
-yleiskar-tta
-L g OO-tuvun alkgPuolel-ta
-piirretty' väritettY
-62 x 75'5 cm
-ei tekstiä
AIue: Posio - Kuusario
-veslstökartta
-piirretty, väritettY
-kie1i: suomi-
-1-03,5 x 53,5 cm
-liimattu 4 osasta
Alue: Zvigås Urf,jäll
-maaperäkartta
-piirretty, väritettY
-kieli: ruotsi
-26,5 x 26,5 cm
-"iä. luettelon kartalla esiintyvistä alueista

Ms. fol.29
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LUETTELO KARTOISTA I(ARTTARYITMITTJ\IN

Tämä l-uettel-o sisäItää vain painetut tai piirretyt kartat'
Xãittoien valokopiot, val-okuïat ja 1äpipiirrokset on selvyyden
vuoksi jätettY Pois.

ASET'TAIÇAIIVAT :

Alue: Helsinki

KAT'PT¡NKIKARTAT / P I T¡I.TiIKARTAT :

Geometrisk charta öfver Gästerbys uti Åbbo Socken
Alue: ViiPuri

KYL¡IAIUEST'T'NNTTET.MAT /TONTT T SUUNNI TEI,I-TAT :

Planteckníng Qfver Vestankvarn socken
Tomtplan foi Åbyggnarten på Strömsnäs

MAATII,AI(ARTAT:
Bad Stuwiken
Çharta öfver Holmgårds Bostäl]-e
Charta öfver Kittinoja Hemman

Charta öfver Warpais Byamåls itgor i Pjelis
Socken Karelenã öfre Härad och Kuopio Län

Från Gården tif Björkkulla
Från Bjorkkulla- til Risbroen Gustavasberg
sekä samaan sarjaan kuuluvat:
- Kalvhagen från Kvarnkulla til Orsnäs

Riagren
Orsnäs Stranskiffe
Orsnäs
Storbyen

- Verknäs Dahl
Stenkulla över Delen
Stenkulla nedre Delen
Slottnäs

- Àl-kärret, Stenhare torp (Mossen)
Geometrisk Charta öfver Gårdsböle och V(ars Byars
Gerknäs enstaka i Lojo socken
Gerknäs enstaka i Lojo socken
Gerknäs gård
ALue: Gerknäsin tila
Karta över Gerknäs gårds kulturbeten planlagt och

i skiften indelat-år 1928 uppmått och kartlagt
är L92B-1'929

Alue: Orsnäsin tila
Salaoj itussuunnítelma osalte Lohjan. pitäjässä

siiáitsevan Kirkniemen kartanon viljelysmaita
Utdrág af Chartan Öfver Näs Grufva
Västañkvarn lantmanna- och jordbrukarskolor
Västankvarn lantmannaskola

SIGNTIM:
corL .L02.L

COLL "3722 2 E
Aö.I.4.8

NN/V¡|ST: 1 A 2
AIT20A

AII 20 a
F IIT 32
coLr .L26.
kotel0 81 F
corr, .LÛL.22

CO&L.4L4.V.I.a.1

ur¡/vilsr:
coLr .4t4.
eorL .4L4.
corl, .4L4.
coLL .4L4.
corL .4L4.

LA2
V. I. a.2
V.I. a.3
V. I. a.3
V.I. a. 1
v.I. a.2

cof.L. 414 .

coLL .4L4.

rqt¡/väsr:
t¡N/väsr:
NN/väSr:

V.I.a.1
V.I. a.1

LA,2
LA2
LA2
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IÍAAPERiIKARTAT:
Dagbladöverorijärvigruvfältsamthorisontal_

énitt genom gruvan pa resp' 30, 50 och B0

meters. djuP
Finlands gèologiska undersökning

Suomenmaan qeologillínen tutkimus
eeõgrafisk Chárta éfver Hattula Sockn
f.rÉ. öfver Brödtorps magnetutmål I-IV
Ritning öfver INATT} 6A;ç¡1 KOPPAR i Pudasjervi sockn
Alue: Venäjän alueelta
Alue: Zvigås Urfjälf

MERIKIRTAT:
Karta öfver Dagö och Ösel med närbelägne kust

af Estland
Osisee Russische Küste. Flnnischer Meerbusen

von Hangö bis Helsingfors
ostÃee Ruésische Küste. rinnischer Meerbusen

von Hel-singfors bis Hochland
oståee Russiéche Küste. Finnischer Meerbusen

von Hochland bis Seskär
âIue: Suomen rannikko, Jussarö, Gangö' Utö

-sisääntuloväYlät

I{ETS¡ITATOUSKARTAT:
SXogsfarta Över Vestankvarn gård i Ingo socken
Sunín metsåinhoitoalueen kaava

CotL.395 .Ua.
Painotuottteet

coÏ.ü .t&L.22

AII20a
coLL .LBt.22
COLL.309. fol.
coLL.478.L
Ms. foL.29

coLr .279 .448

coLt .279.448

coLL .279.448

coLL .279.448

coLL .279 .448

NN/v¡isrz L a 2
corL .279 .448

coúL. 96.10
cort. ¿60.54
corr. 164 . 34
coLL. 164 . 34

coúL .tBL.22

coLL .27 4 .48

COLL .4L4.V.I. a.1
coLL. 460 . 55

coLL. {08 .40

coLL .279.440
Aó.I.4 B
Aö.I.4 B
coLr .279.440

corl, .279.449
coLL. 126 . 59

OPASKARTAT:
Karfsbad
Lageplan Universität, Göttingen
paívâfummun tieyhteyksien kartta
irlrr Þòi.i o:-smãiäet iatsastuskisat 16 '-20 ' 6 ' -37

PERUSKARTAT:
Hagstrom's street and house number map

of PhitadelPhia
Hämeenkylä-Malmi

PUISTO.''A PIIUTAREAKJARIAT:
Xitkttietnen kartano, Kirkniemi
Oasis "Santos APostolest'

RAITIO-'A AUTOIINJAKJARTAT:
iáitio- ja autolinjat 3l-.8'-53

RJAiIâKJAßTAÍ :

Ahnexe 2.
Alue: Itä-Karjala
Alue: Itä-Karjala
p.nl ois-Ruots-in suomalaisalueen kartta

RåUTATIEKARTAT:
Xarte des Gebiets der Murmanbahn
Suomen Suuriruhtinanmaan KARTTA

osoittava valmiit ja ehdotetut rautatiet
Von der Karte des GeÉiets der Murmanbahn
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REITIIKJARTAT:
Karta över Gerknäs gård i Lojo socken
Route og veilængde kaart over Danmark
AIue: Pietarin ympäristo

RIÑTãMALIN.'O.'EN ETENEMIST¡I KuVAAVA KARÍTA:
Ostra fronten

COÍ,L.4L4.V.I.a.1
corr. x26.59
coI,r .279.444

corL.274.48

NN/våsT: L A 2

coLL .334.2L

Ms. foL.29
coLL .279 .448

col.r .279.448
coLL .279.448

coLL .279.448

coLL .279.448

coLL .279 .448

coLL .279 .448

coLf..279.448

coLL .279 .443
col.r .tBL.22
Ms. fol.26
coLr .279 .449

coLL .LBL.22

coLL.126.59
coLL.126.59

coLt. 430 . 8
coLL .4L4.V. X. a.1
com .279.359

corL. 164 . 34
coLL .279.44L

KO: Ia1
corL.1 26.59

Savo: X a 1
cott ,L26.59

SAARTSTOKARTAT:
Utdrag af geometriska kartan öfver allmåinnings

holmarne under Tngo socken
Charta öfver Nagu f,i1land. Charta öfver Kimitto

SIS¡IVESIKARTAT:
Alue: Posio * Kuusamo
Purje laita kartta Kallavedellä

Hannusaaresta KuoPioon
purje laita kartta Muuraissaaresta Hannusaareen
Pur]e laita kartta Petrasaaresta Pieneen

Kolloniemeen
purje laita kartta saiman wesillä Kiviluodosta

Joensuuhunpurje laita kartta saiman wesillä Lappeenrannasta
Petrasaareenpurje laita kartta saiman wesillä Papinsaaresta
Kiwiluotoonpurje laita kartta saiman wesillä Sawiluodosta
Muuraissaareenpurje laita kartta saiman wesillä savonlinnasta
Kaij aluotoon

TIEKARTå,T:
Aunuksen tiet
Automobile maP for PhiladelPhia
Geometrisk Karta öfver den delen af landsvägen

mellan Härkälä och Lachtis bYar
Kartta piirros tíeyhteyksistä Wenäjän Karjalan

eteläosassa
Suomen maantie- ja rautatiekartta

TILASTOKARTAÍ:
ALue: Danmark
Etelä-Pohj anmaan kartta 1550-60

Kokoilemia muinaistutkinnon alalta
Filologia Românica mapas
Gerknäs gård i Lojo socken
erand-duðhé de riñlande Société de géographie

de Finlande (käytetty pohjakarttana)
Inkerin suomafaiset
Kansallisuuskartta ltä-Karjalasta ja Kuollan

niemimaasta
Karj alaisen osakunta-alueen sivistys-kartta
Kar"te der Steinzeitlichen Vüohnplatzfunde

in Finnl-and
Keski-savon maakunnan muinaistieteell-inen kartta
Kort over Danmark
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Map showing Lands owned and for sale by--irt" 
nuluÉh South Shore & Atlantic railway

in Hoqhton and Baraga Counties Michigan
pfrilaOeíphía -1926. pópulationdistribution

radiating from exPosition cities
AIue: Pohjois-Michiganpolitisk situationskort over valgkredsene i Danmark--f-jãtrrut 1890. Valgkredsene i Kjøbenhavn

i januar 1890

TOPOGRAFISET KARTAT:
AIue: Aholax Gård, Säminge KYrka
Carta öfver !Íarkaus och dar omkring närmast

betägna Land och Hol-mar
Carte áe Ia Cour d'Àminne Levée et Gravée
Charta öfver Laitasilda Pass
Charta över NYslåts Fästning
ã,Lue: Etelä-Suomi
thoj ärvi
iããá ¡a pienen Anju_jokien mercatorinen kartta
Karhuéaarien mercatorinen kartta
;(;;r;il;ki-i rrä-suomen puolisorilaalrinen kartta
Alue: Lachna Jerfvi
ALue: Lammas-Saari, Moisío by, Keskis
Likala och SiPPola
Lill l,uolais òch Parola Malmar
Alue: Låhna Coski, Huht Lambi
Nord-Russland, Süd-Russland
Ñyl;"d ja Åbo-Björnbo-rg- kuvernementti'-LänsilRasseborg ja Halikko
ALue: Parsiais Mäki' Koski Njemi
Alue: Pien l,ahna Väsi, Sur Pihä Väsi, Tarha Väsi
Alue: Piexu Järvi
lf"": Pilhäsen, Paha Saari, Hulokallio'

Lahosten Saari
AIue: Räckolan Salmi
Alue: SavitaiPall, Vüaldola
lipðiit" koiliisosan mercatorinen kartta
ãiãð;rán pohjoisrannikon--mercatorinen kartta
ãii"utio"ä CÉarta öfver Vüalkiala Kyrkby
Suomenmaan kartta
AIue: Suomi, Itä-Karjala, Venäjä
aioe: Suomi, Itåi-Karjala, Venäjä
ALue: SäPPeres torP
Al;ãt ioi¡ala by, katixan Lahde, Nakora
Toimintakártta MIavan suunnalla

Toimintakartta Vislan 1ähialueilla
Alue: Varkauàen Randa, Haaijärv Ïrüirta' Timo Selkä
Alue: Willka Järfvi, Sur Järfi
.Àminne sPeciele Charta
3-osaineä nimetön karttasarja
I kpl nimettomiä karttoja
2 kþI nimettömiä karttoja

a
b

20
2A

AII
AII

COLL .LBL,22

coLL .LBt.22

coLr .LgL.22
coI.r .L26.59

AIr2Aa
AII20a
COLL.450. foL.1
coLL .279.444

cort. 313 . 3
coüL .LBL.22

coLL .279.442
cort .279.445
coLt .279.446
åII20a
AII20c
coLL .279 .449

Vio:Ia1
Mg. foL.1
Ms. fol.1
Vio:Ia1
AII20a
AII20c
AII20b
AII20a
AII2AA

A
A
Ms
Ms
A

AIT20b
AII2Ab
AII20a
AII20c

4

c
20
2A

ÏI
II
. fol.1
. fol-,1
II20a

AII20d
AII20A
AII20a
AII20a
ATI20A
AII20b
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YLEISKARTAT:
Danmark
En del af Christina öfver Turissalmi
Eurooppal-aisen Venäjän erikoiskartta
Eurooppalaisen Venäj än erikoiskartta
Eurooppalaisen Venäj än yleiskartta
Eurooppalaisen Venäj än yleiskartta

TURISTIKARTAT:
Helsingin matkailij akartta

Turistkarta över Helsingfors
Helsinki matkalij akartta
Hotel1 Viru, Tallinn
KöIn tradition kultur l-ebensfreude
Lutherstadt Wittenberg
Monaco-Condamine / Hotel des étrangers
ALue: Norrbottens län - Västerbottens
Tall-innan liikenne
We'11 meet in Denmark

Gammal karta över Helsingfors
Generalkarte von Finnland
Halikon kihlakunta Turun ja Porin lääniä

Helsinki Helsingfors
Alue: Ttä-Aasia
ålue: Itä-Karjala
Alue: Itä-Karjala
ALue: Itä-Karjala
Jönsbö1e
Karta öfver Finland
Karta öfver Finland
Karta öfver Sydvästra Finland

Karta över en del egor till Orsnäs och
Jönsböle-enstaka hemman i Lojo kommun

Karta över Gerknäs gård under lydande egor
belägna i Lojo socken och Nylands län

Kartta Muurmanin radasta ja Kuolan niemimaasta
Kokoelmalehti Etelä-Suomen alueista
Latvij a
Uap o1 the Province of Ontario Dominion of Canada
Maþ of the Upper Peninsula of Michigan and

Northern V{isconsin
Netzkarte von Deutschl-and
Northern Ontario to show the districts of Algoma,

Sudbury, Cochrane and Timiskarning
Orsnäs
Petroskoi
ALue: Ranska
Suomen kartta
Suomen taloudeflinen kartta. Kihlakunnan kartta

(Lahti )

Suomen taloudellinen kartta. Kihlakunnan kartta
(Riihimäki )

Suomen Yleiskartan lehti 84
Suomen Yleiskartan lehtL C4
Suomen yleiskartta
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corr. 408. 40

coLL. 408.40
coLL.460.54
cof'r. 460.54
cort. 460.55
coLL .27 4 .48
coI.L .LBL.22
COLIT. 460 . 54
coLL.460.5¿

coLL. x26.59
AIX2Aa
coLL .279 .449
coLL .279 .449
coLL .279.443
COf.t ,279.443
Ms. fol.10
co&L.279.442
coLr.395.
f kartat
coLL. 408 . 40
coLL .LBL.22
coLL .279 .449
cotr .279.449
coLL .279.449
COLL .4t4.V.I. a.1
coLL .279 .442
coLL .279.446
COtÍ,. 395 . Ua .

Painotuotteet
COLL .4L4 .V .T. .a.2

colf, . 4L4 .Y .Í. . a .2

coLL .279.449
coLL .279.444
coúL .279.443
co&r .LBL.22
corL .LBL.22

corI, .340.L2
coLL .LBL.22

coLL .4L4.V. r. a.1
corL .279.449
coLL. 408.40
coLL .L64.34
COLL.395.I kartat

COLL.395.I kartat

corI. .219.442
coLL .279 .442
corl..279.442



ALue; Suomi
Alue: Suomi; Länsi-Suomi, osa Ruotsia

Ahvenanmaa
LaPPi
LaPPi
LaPPi
Turun saaristo

' Karjala
Karj ala
Etelä-Suomi
Etelä*Suomi
Keski-Suomi
Länsi-Suomi
Laatokan ranta
Länsi-Suomi

Suomi Finland
ALue: Suomi, osa Venäjää ja Skandinaviaa
AIue : Suomi/Pohj ois-Pohj anmaa
Sulkavan pitäjän kartta, Rantasalmen kilakunta,

Juvan tuomiokuntaa
Tabul-a geographica Cyri Minoris expeditioni

illustrandæ inserviens
Alue: Uudenmaan lääni
Al,ue: Viipurin lääni, Sortavala,

Suistamo, Korpiselkä

M(ruT KARTAÍ :
Charta öfver Bornholm
CharLa öfver Ïutland, Slesvik' Holstein,

Zeland, Fiun, Pommern
Charta öfver Swerige, Norige och Dannemark
Geographisk Charta öfver en del af Birckala Sokn
Ligñes- degale déclinaison en I'ân 1600
6 Épl karttoia v:n 17BB sotatapahtumiin liittyvistä

pãitctcakunnista Savossa I sidottu kirjaksi
Sis. seur. kartat:

Charta öfver Laitasilda Pass
Charta öfver Sordavala Stad
Situations Charta öfver Parda och Karna Koski
situations charta öfver Trachten om Kring Davidstad
situations charta öfver Trachten om Kring Nyslotts

Fastning
Situationé Charta öfver Tunan och Pungan Salmi

coLL .279.442
coLL.279.442

corl. .279 .442
eoLL .279 .447
coLL .279.449
Savoz f a 2

coLL. 50 . 4

corr. 321 . 6
coLr .32L .6

Eö.I.36
AII2Aa

AIT2T

AII20a
AII20A
coLL .478 .L

2L
2L
2L
2L
2L

AII
AII
¡\ II
AIX
AIT
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